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ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ iL
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝ.ΟΣΗΣ utt" αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019 με Αριθμ. Πρωτ.: ALX-66667

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας), (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ιοχύει και 8 του Ν. 4506/2017)
Εχοντας υπόψη: Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
1.	Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής νια την επιλογή προσωπικού και

ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016.

2.	Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ· λ/12-12-2017).
3.	Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 -Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Υπάλληλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου- (ΦΕΚ 54 Α).
4.	Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4528, 2018 (ΦΕΚ 50 τ. Α .16.3.2018).
5.	Την uif αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613/19-1-2018 (ΦΕΚ 79/Β" /22-1-2018) Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

6.	Τις διατάξεις του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112/18.07.199VT. Ä ) περί Ίδρυσης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία- και ρύθμιση συναφών θεμάτων-.

7.	Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.- (ΦΕΚ
2404/22.04.2013/τ. ΑΕ-ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε.

8.	Την από 31.10.2018 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης 
δύο (2) θέσεων προσωπικού καθαριότητας της υπηρεσίας μας.

9.	Την από 23.03.2018 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της εν λόγω Ανακοίνωσης.

10.	Την υπ' αριθμ. 1481(γ)/31.10.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ατπκό Μετρό Α.Ε. για την έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου νια την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.

Μεσογείων 191-193, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης : 103 / Υπηρεσία : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α. Ε. / Έδρα υπηρεσίας : Αθήνα (Δ. Αθηναίων) (ν. Αττικής)
Ειδικότητα : ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες
(τετράωρη απασχόληση) / Αριθμός ατόμων : 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: 103
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα :
α) Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τομέα

καθαριότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Δπυ,οσίευση της ανακοίνωσης:
Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ι ΣΟΧ)- με
σήμανση έκδοσης 25-01-2018- να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.ametro.gr) και να ενημερωθεί 

αυθημερόν το ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188 προκειμένου
να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.
Περίληψη της ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα
όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής 

κυκλοφορίας.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει και στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Σ0Χ.8 και να την υποβάλουν,
ειτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έπε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α. Ε.

Λ.ΜΕΣΟΓΈΙΟ.Ν 191-193
11525 ΑΘΗΝΑ

απευθύνοντας την στην Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Χ. Ρίζου (τηλ. Επικοινωνίας:
210.67.92.106). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 

της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Εταιρεία μας στην ανωτέρω διεύθυνση-
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr. και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 

Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr). απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες
-> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το -Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «25/01/2018-, το οποίο περιλαμβάνει: I) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο ασέπ Σ0Χ.8, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά 

με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψήφιων, σύμφωνα με πς ισχύουσες κανονιστικές 

ρυθμίσεις και II) τα δικαιολογητικά που απαπούνται νια την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα -> Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

0 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Θεόδωρος Παπαδόπουλος
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